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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 12-én –
csütörtök – de. 10.00 órai kezdettel Nagykereki Polgármesteri Hivatala tanácskozó termében
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Zilai Károly
Dávid Andrásné
Berei Zsoltné
Czeglédi Levente Vince
Kovács Imre
Kovács Miklós
Nagy Károly
Horváth Julianna
Árgyelán Andrea
Balogh Anikó

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
NCKÖ elnök
jegyző
jegyzőkönyvvezető

Meghívottak, vendégek:
Dr. Ács Ferenc
A lakosság részéről:

ügyvéd
5fő

Zilai Károly polgármester: Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a 6 megválasztott képviselőből 6 jelen van, a képviselő-testület ülését
megnyitja. Az ülés napirendi pontjaira a kiküldött meghívónak megfelelően tesz javaslatot.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirendi pont
1. Előterjesztés Nagykereki községben területi kötelezettségű háziorvosi tevékenység
ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadására
Napirendi pont tárgyalása
1. Előterjesztés Nagykereki községben területi kötelezettségű háziorvosi tevékenység
ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadására
Zilai Károly polgármester: Az előterjesztést és a határozati javaslatokat a képviselők írásban
megkapták. A lakosság részéről jelenlévők számára annyit szeretne elmondani, hogy Dr.
Jahangir Ahmed háziorvos február 1-jei határidővel beadta a felmondását, a testületnek ezt
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kell a mai ülésen megvitatnia. Kérdezi a jelenlévőket, hogy van-e észrevétel, kérdés a
napirendi ponttal kapcsolatban?
Kovács Miklós képviselő: Szeretné tudni, hogy ez a helyzet hogyan alakult ki, hisz eddig
arról tudtak, hogy az orvossal nagyon jó a kapcsolat, praxist akar összevonni, szívesen jön
ide, most pedig beadta a felmondását.
Zilai Károly polgármester: Sajnálja, hogy nem jött el Dr. Jahangir Ahmed a testületi ülésre,
tőle kellett volna ezt megkérdezni.
Kovács Miklós képviselő: Arról volt szó, hogy nagyon jó a kapcsolat vele, minden felől
megvan a bizalom, most pedig itt tartunk.
Zilai Károly polgármester: Így van, megvan a bizalom. Sajnálja, hogy nincs jelen Doktor Úr,
gondolja nem akart magyarázkodni, nem tudja mi vezetett ide.
Berei Zsoltné képviselő: Akkor majd elmondja. Mindenki tudja, hogy a személyét érintő
kérdésről van szó. Polgármester Úr a két ünnep között kereste, illetve telefonon is beszélt
Doktor Úrral, hogy amennyiben valóban el akar menni, akkor adja be február 1-jével a
szerződésbontását. Mindenki tudja, hogy attól a perctől kezdve, amikor idejött Doktor úr, az
volt a kérése, hogy a megszokott nővérrel dolgozzon. Ebben volt a nem egyezés Doktor úr és
Polgármester úr között. Erre a nyomásra történt, hogy Doktor úr úgy döntött inkább nem fogja
a két praxist összevonni, mivel Polgármester úr kötötte az ebet a karóhoz, hogy vele nem
dolgozhat, őt nem szeretik a faluban, el kell a helyéről távolítani. Elhangzott olyan, hogy
mondjon le, mint képviselő, minősítsék vissza orvos írnoknak, hogy betegekkel ne
érintkezhessen. A délelőtti órákban Hencidán rendeljen Doktor úrral, a délutáni órákban pedig
Nagykerekiben, és majd hoznak egy nővért, aki itt el fogja látni a betegeket. Valójában az
ellentétnek az oka a személye.
Nagy Károly képviselő: Persze kicsi faluban laknak, hallanak dolgokat, had mondjon egy pár
dolgot. Volt nem egy doktor a településen, Dr. Lisztig Mária, polgármester lett, szekálták a
faluban elment. Jött Bagdán doktor.
Zilai Károly polgármester: Schmidt doktor úr.
Nagy Károly képviselő: Nem tudja pontosan, de Ő is elment. Aztán jött Bagdán úr, azt is
kiszekálták, de mondhatná következőnek, hogy Zita is elment. A mostani Doktor Úrral
kapcsolatban annyit tud, hogy Dr. Vitányi megkereste, és megegyeztek abban, - de ezt ilyen
pletyka szinten mondja, mert hallotta, ide tartozik és vannak is emberek, akik alá tudják
támasztani - megkereste és mondta neki, hogy a hencidai praxisa is veszélybe kerül, hagyja itt
lényegében.
Kovács Miklós képviselő: Ezt ki mondta?
Nagy Károly képviselő: Emberek a faluban. Az orvosok elmentek.
Berei Zsoltné képviselő: Félre van informálva. Az orvosok biztos miatta mentek el. Szeretné
megválaszolni, a Jánovszky doktornő, mert megilleti ez a megszólítás, Ő is miatta ment el.
Igaz rendszeresen visszajár a lakására és a rendelőbe. Annyira rossz a kapcsolatuk, hogy a
mai napig rendszeres telefonos kapcsolatban vannak.
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Zilai Károly polgármester: Tartsák is ezt a viszonyt, eddig sem szólt bele senki. Amit itt
elmondott, azt Dr. Jahangir Ahmednek kellett volna elmondania.
Dávid Andrásné alpolgármester: Ez pontosan így van.
Kovács Miklós képviselő: A jelenlegi helyzetet kell megoldani. Lassan egy éve helyettesít
Doktor úr. Kötöttek vele egy szerződést, mely szerződés gyakorlatilag él. Mire van
lehetőségük? A törvény engedi, hogy valakit erőszakkal itt tartsanak? Az elsődleges cél, a falu
egészségügyi ellátása.
Árgyelán Andrea jegyző: Nem erőszakkal itt tartásról van szó.
Kovács Miklós képviselő: Beadta a felmondását.
Árgyelán Andrea jegyző: Az előterjesztés is tartalmazza azt az egy mondatot, hogy a lakosság
orvosi ellátása nem biztosított, ha február 1-jétől a munkaviszony közös megegyezéssel
megszüntetésre kerül. A szerződés két lehetőséget biztosít, hogy megszűnjön a
munkaviszony. Az egyik egy 90 napos felmondási idő, amit meg kell, hogy indokoljon a
háziorvos, hogy miért kíván felmondani. Ezzel kapcsolatban az írásos felmondás beadását
követő 15 napon belül kötelesek egyeztetni, a 90 nap a felmondási idő vége. Azért van
minden ilyen szerződésben egy hosszú időtartam, hogy megfelelő ideje legyen arra egy
településnek, hogy egy másik háziorvossal, akár helyettesítéssel, biztosítani tudja a háziorvosi
feladatoknak az ellátását. A másik lehetőség pedig egy 6 hónapos időtartam, mely az
önkormányzat részére áll rendelkezésre abban az esetben, ha szakmailag kifogásolja a
háziorvos tevékenységét. Ekkor az önkormányzat mondhatja fel a szerződést, de ekkor egy 6
hónapos felmondási idő van. A jelenlegi eset egyiknek sem felel meg. Doktor úr közös
megegyezéssel kérte a szerződés megszüntetését. Február 1-jével semmiképp nem tudnak
hozzájárulni, hisz nincs lebeszélve, hogy ki helyettesítené. Dr. Görgényi Márta van
megjelölve helyettesítő orvosként a szerződésben, illetve a működési engedélyben is, mivel a
háziorvosnak kötelessége tartós távolléte esetén biztosítani a helyettesítést. Dr. Görgényi
Márta csak addig helyettesít, míg Dr. Jahangir 2 hétig távol lesz. Szerződés szerint ezek a
lehetőségek állnak fent, február 1-től nem lenne valószínű, hogy itt lenne másik háziorvos. A
pályázati felhívást az Egészségügyi Közlönyben, a KSZK honlapján meg kell jelentetni. Az
Egészségügyi Közlöny szerkesztőségével egyeztetve, a legkorábbi időpont, amikor ez a
pályázati felhívás meg tud jelenni, az 2012. február 7. A beadási határidőként február 25-e
van megfogalmazva, az elbírálása pedig február 28-a. Ez a legrövidebb idő, amely alatt le
lehet ezt az egészet bonyolítani. Szintén szerepel az előterjesztésben, hogy a Doktor úrral
kötött szerződés akkor szűnik meg közös megegyezéssel, ha eredményes lesz ez a pályázat.
De jelenleg az még kérdéses, lesz-e pályázó, vagy sem.
Kovács Miklós képviselő: Lehet, hogy rosszul fogalmazott. Ha egészségügyi okokra
hivatkozik, mivel lehet kényszeríteni, hogy itt maradjon?
Árgyelán Andrea jegyző: Ez az eset a rendes felmondás esete. Ha egészségügyi problémái
vannak, azt jelzi, a felmondási idő 90 nap. Amikor nem tudja ellátni a feladatot, elláttatja
azzal, akivel megállapodott a helyettesítésre.
Dávid Andrásné alpolgármester: Nagyon jó lett volna, ha Doktor úr jelen tud lenni az ülésen,
és Ő mondja el az indokait. Az lett volna a hiteles, Ő tudja, hogy miért megy el, miért adta be
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a felmondását. A másik kérdése arra irányult volna, hogy meddig kötelezhetik Doktor urat,
hogy ellássa a feladatát, de erre már megkapta a választ.
Árgyelán Andrea jegyző: Annyival szeretné kiegészíteni az elmondottakat, hogy beszélgetett
Doktor Úrral és felvetődött, hogy mi a teendő, ha eredménytelen lesz a pályázat. Elmondta
neki, ha tényleg el akar menni, akkor a rendes felmondását adja be, csak akkor tudják végig
vinni, hogy 90 nap múlva el tudjon menni. 90 nap után az önkormányzat feladata háziorvost
biztosítani.
Kovács Miklós képviselő: Mikortól kell számítani a 90 napot.
Árgyelán Andrea jegyző: Amikor írásban benyújtja a rendes felmondását. A jelenlegi, közös
megegyezéssel történő megszüntetésről szól február 1-jével, melybe a testület az előterjesztés
szerint nem fog beleegyezni. Akkor szűnik meg közös megegyezéssel, ha a jelenlegi pályázat
sikeresen lebonyolódik, vagy menet közben beadja a rendes felmondását, és onnan számítjuk
a 90 napot.
Berei Zsoltné képviselő: Annyit még szeretne Jegyző Asszonytól megkérdezni, hogy amikor
elment Dr. Jánovszky Zita, akkor Doktor úr megvásárolta tőle a programot, a betegekről az
adatokat, információkat, számítógépet, mikrohullámú sütőt, székeket, számítógépasztalt,
szekrényeket. Ez 800.000.-Ft-ba került Doktor úrnak, erről szerződés van. Ez Doktor úr
tulajdona, ezt nem köteles átadni az önkormányzatnak, megvételre ajánlja a helyettesítésétől.
Ő csak kérdez, Jegyző Asszony majd Doktor úrnak fogja megválaszolni. Illetve február 1-től
kellene Doktor úrnak egy ápolónő, orvos írnok, takarítószemélyzet, a gyógyszer, vegyszer
költség, a számlák átírása, mint a gázszámla. Hisz tudjuk, hogy 60 % lesz az OEP
finanszírozás, és ebből a közel 400.000.-Ft-ból ezt nem fogja tudni biztosítani, vagy
megvalósítható, ha a hiányzó 40%-ot hozzáteszik.
Árgyelán Andrea jegyző: Pár kérdést azért szeretne feltenni. A 800.000.-Ft-ért vásárolt
értékekről, adatokról nem tudott. Ezt a szerződést szeretné elkérni, ezt jeleznie kellet volna
Doktor úrnak. Megnézik a szerződést, és majd dönt a testület, hisz testületi hatáskör. A másik
pedig, hogy a szerződés rögzíti, hogy kizárólag az OEP finanszírozást adja át az
önkormányzat, ebből biztosítja a feladatellátást. Ezt is megkérdezte Doktor úrtól, tisztában
volt vele, hogy február 1-jétől csak 60%-át kapja annak, amit eddig kapott. Az önkormányzat
nem tudja kiegészíteni. Nincs lehetőség arra, hogy február 1-től a gáz és egyéb dolgok
önkormányzat által kerüljenek kifizetésre, hisz őt is köti egy szerződés. A szerződés pedig
arról szól, hogy Ő ezt a feladatot ellátja, az, hogy helyettesítéssel tudja ellátni, az már az Ő
problémája. Szerződés szerint kötelezettséget vállalt. A plusz 40%-os kiegészítés egy újabb
testületi döntést igényel, viszont a szerződés szerint mindent neki kell biztosítani a 60%-os
finanszírozásból is. Még egy kérdése lenne, február 1-től biztosítani kellene az asszisztenciát
is? Felmondta Önnel a munkaszerződését?
Berei Zsoltné képviselő: Nem, január 31-ig az Ő alkalmazottja.
Árgyelán Andrea jegyző: Határozott idejű szerződést kötöttek?
Berei Zsoltné képviselő: Nem, határozatlan idejű a szerződése.
Árgyelán Andrea jegyző: Akkor miért kell biztosítani az asszisztenciát?
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Berei Zsoltné képviselő: Van egy lehetősége, próbál vele élni, ha ott igen választ kap, akkor
természetesen el fog menni. Ezt majd kinyilatkozza, január 31-én.
Árgyelán Andrea jegyző: Neki kell kinyilatkozni, mivel Ő a munkáltató. Mivel Doktor úrral
élő szerződése van az önkormányzatnak, az asszisztenciát Doktor úrnak kell biztosítania,
ugyanis a szerződésben ez is benne van.
Dr. Ács Ferenc Ügyvéd: A szerződés szerint Doktor Úrnak kell biztosítani az asszisztenciát.
Akár helyettesítéssel, akár más megbízás útján.
Berei Zsoltné képviselő: Ezt majd Doktor úrral kell megbeszélni. Ezek a kérdések
felvetődtek, kérte, hogy tolmácsolja. Ma délután még rendel, tudnak egyeztetni egymással.
Árgyelán Andrea jegyző: Mindenképp fognak, hisz a szerződés alapján 60%-ért is köteles
ellátni a feladatot, illetve az asszisztenciát is neki kell biztosítania.
Kovács Miklós képviselő: Még egy kérdése lenne. Ez egy magánpraxis volt, igen komoly
milliós tételként. Ez hogyan került átadásra? Lesz valamilyen hátulütője a későbbiekben?
Árgyelán Andrea jegyző: A tegnapi nap folyamán járt utána. Dr. Jánovszky Zita elment és
megvásárolt egy másik praxist, egy háziorvosnak két praxisa nem lehet. Mivel nem tudta
értékesíteni a nagykereki praxist, azt az ÁNTSZ-nél nyilvántartásba vették. Az az orvos, aki
idejön, teljesen ingyen és térítésmentesen fogja megkapni, senkinek sem fog kerülni
semmilyen pénzébe.
A pályázati felhívással kapcsolatban lenne kiegészítése. A pályázati felhívás szövegét
leegyeztette, lenne két módosítás, melyet eszközölni kellene benne. Pályázati feltételként
benne van, a háziorvostan szakorvosi képesítés. Ez viszont nem kötelező eleme, csak egy
előnyt jelent. A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 18/2000. (II. 25.)
Kormányrendeletben előírt feltételek megléte a kötelező. Tehát a háziorvostan szakorvosi
képesítés csak előny, ha a testület így kívánja megjelentetni a pályázatot. A másik pedig, hogy
hol legyen közzétéve a pályázati felhívás. Ki kellene egészíteni az Országos Alapellátó
Intézménnyel is, ugyanis azt a tájékoztatást kapta, hogy amennyiben nem lesz eredményes a
pályázat, nem lesz pályázó, vagy olyan pályázó lesz, aki nem felel meg a kiírásnak, akkor az
Országos Alapellátó Intézménynél lehet igényelni olyan orvosokat, akik még rezidens
orvosok. De rezidens orvost akkor lehet foglalkoztatni, ha ez a pályázat már egy lefutott
pályázat. Akkor ez az intézmény ki tud ajánlani orvosokat, akik ezt a feladatot ellátják, azért
javasolták, hogy jó lenne, ha itt is meg lenne jelentetve a pályázat. Ez a két kiegészítése lett
volna a pályázati felhívással kapcsolatban.
Zilai Károly polgármester: Az I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Kéri az igen
szavazatokat.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1/2012. (I. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat képviselő-testülete megismerte Dr. Jahangir Ahmed
háziorvos kérelmét a képviselő-testület 79/2010. (XII. 15.) számú határozata alapján
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megkötött, területi ellátási kötelezettségű háziorvosi tevékenység határozatlan idejű ellátására
vonatkozó megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére 2012. február
1. napjától, de a település lakossága részére történő folyamatos háziorvosi tevékenység ellátás
érdekében ahhoz nem járul hozzá.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
azonnal

Zilai Károly polgármester: Az elhangzott módosító javaslatokat figyelembe véve kéri az igen
szavazatokat a II. határozati javaslatra.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
2/2012. (I. 12.) számú önkormányzati határozat:
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete területi ellátási kötelezettségű
háziorvosi tevékenység határozatlan idejű ellátására pályázatot ír ki a következők szerint:
„Nagykereki Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
háziorvos
munkakör betöltésére.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Nagykereki, Kossuth utca 28. szám
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Háziorvosi körzet, felnőtt háziorvosi praxis, iskola-egészségügyi ellátás vállalkozói vagy
közalkalmazotti jogviszony keretében, területi ellátási kötelezettséggel, ügyeleti
kötelezettséggel
Illetmény és juttatások:
Vállalkozói jogviszony esetén Nagykereki Község Önkormányzata az egészségügyi ellátási
szerződés megkötésével egyidejűleg az OEP finanszírozást átadja.
Közalkalmazotti jogviszony esetén a besorolás szerinti háziorvos munkabérét és azok
közterheit az OEP által folyósítandó összeg erejéig támogatással kiegészíti
A jogviszony jellegétől függetlenül a rendelő használatát és szolgálati lakást térítésmentesen
biztosít.
Pályázati feltételek:
Egyetem, 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, 18/2000. (II. 25.)
Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: háziorvostan szakorvosi képesítés, saját tulajdonú,
vagy használatában lévő személygépkocsi, B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, diploma hiteles másolata, részletes szakmai
önéletrajz, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló
okmány másolata, hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevőknek a
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megismeréshez, saját vagy használatában lévő személygépkocsi és vezetői engedély meglétét
igazoló okirat másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően a szükséges engedélyeztetési
eljárást követően betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.február 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zilai Károly polgármester nyújt, az
54/420-808-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagykereki Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (4127 Nagykereki, Kossuth utca 22. szám) Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: háziorvos
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázat benyújtását követően személyes elbeszélgetés és testületi döntés. „
Nagykereki Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
álláshelyet a fenti tartalommal a 388/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet értelmében a
Kormányzati Személyügyi Igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján, az Országos
Alapellátó Intézmény honlapján, valamint az Egészségügyi Közlönyben tegye közzé, és az
álláspályázattal kapcsolatos feladatokat végezze el.
Felelős:
Határidő:

Zilai Károly polgármester
2012. január 16.

Árgyelán Andrea jegyző: A pályázati felhívást megjelentetik a meghatározott helyeken, a
pályázatok beadási határideje február 25. Február 28-án pedig lesz egy rendkívüli ülés,
amikor a benyújtott pályázatokat elbírálják. A határozatot, amely szerint a jelenlegi szerződést
nem kívánja a testület február 1-jével megszüntetni, eljuttatja Doktor Úr számára még a mai
napon.
Kovács Miklós képviselő: Van még egy téma ebben az előterjesztésben, amelyet nem
említettek, a nővéri állás lakossági észrevételezése. Szeretné hallani, hogy ezzel a napirendi
ponttal kapcsolatban mi a helyzet.
Árgyelán Andrea jegyző: Tájékoztatta Polgármester urat arról, hogy hozzá aláírásgyűjtő ívek
kerültek átadásra. Ami arról szólt, hogy Berei Zsoltné orvos asszisztens
továbbfoglalkoztatását biztosítani kellene. Tehát az aláírásgyűjtő íven szereplő lakosok
ragaszkodnak a Berei Zsoltné asszisztensi feladatellátásához. Ez 622 aláírás volt.
Zilai Károly polgármester: Annyit fűz hozzá, hogy ez a lakosság egy részének a véleménynyilvánítása. Ezt tudomásul veszi. Nem kívánja kiegészíteni, ez nem kötelezi.
Kovács Miklós képviselő: Ez is egy válasz.
Berei Zsoltné képviselő: És a lakosság érdekeit szolgálja a válasz.
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Zilai Károly polgármester, ülésvezető elnök a képviselő-testület ülését 10.23-kor
bezárta.

Kmft.

Zilai Károly
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző
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